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���శ�ర�ల కర�వ�మ�

భవవ��� త చత�ర����యమ�న 7, 8 ��� కమ�లందు �� కృష�పరమ�త��డ� ఇట��  ��ల���య����ర�. "ధర�మ�
న�ంచునప�డ� అథర�మ� వృ����� ందునప�డ� ��ను అవత��ం�ెదను. స���ర�� లను ర��ంచుటక�, దు�ా�ర�� లను
���ంచుటక�, ధర��ా� పన ��రక�, య�గయ�గమ�లందు అవత��ం�ెదను." ఇ���� భగవంత�� కర�వ� కర�.
భగవంత�� ప���ధులగ� �గ�ల�, స���సుల� అవసరమ� వ��నప��ెల�  అవత��ం� ఆ కర�వ�మ�ను
�ర����ం�ెదర�. ����లగ� బ�� హ�ణ, ���య, ��ౖశ� జ�త�ల�ార� తమ కర�లను మ�నునప��డ�, �దు� ల� ��ౖ
జ�త�ల�ా�� హక��లను, అపహ��ంచునప��డ�, మతగ�ర�వ�లను ��ర�ంచక యవమ��ంచునప�డ�,
ఎవర�ను మత బ� ధలను ల����ట�నప��డ�, ప���ాడ�ను ��ప� పం��త�డన� యను��నునప�డ�, జనుల�
��ి��� �రమ�ల� ��� గ�డ�లకల�ాట�ప��నప�డ�, మతమ� ��ర��� �ా�పనుల� �ేయ�నప�డ�, �����ర�
మతమ�ల�ార� తమల� ��మ� కల��ంచునప�డ�, బ�� హ�ణ�ల� సం���వందనమ� మ�నునప�డ�,
స��తనుల� తమ మ����రమ�ల� �ాట�ంచనప�డ�, ప�జల� ధన���ాసం��నమ�ల� ��తపరమ�ర�మ��ా
���ం� ��మ�ర�మ�ను మరచునప�డ�, ���శ�ర�ల�ద��ం� �ా�� �ా�ా�యకర�ల�ే ప�జలను
సవ�మ�ర�మ�న బ�ట�� వ�వ�రమ�ల చక���దు� దుర�. �ార� ��పస�ంభమ�లవల� స�యప��, మనమ�
నడ�వవల�ిన స���ర�మ�లను సత��వర�నమ�ను �����ం�ెదర�. ఈ �ధమ�గ�� �వృ��, జ�� న�ేవ�,
మ��ా� బ��, ��మ�ేవ�, జ���బ��, ���ా, ��ణ���, ఏక��ధుడ�, త��ా�ామ�, నరహ��, న���బ��, సజ�
క�ా�, �ాంవతమ��, �ామ��సు, �దల��ాగల �గ�ల�ను, త��తర�ల�ను �����ర�
సమయమ�లందుద��ం� మనక� సవ����న మ�ర�మ�ను ��ి��. అట��  �ా�బ�బ�గ�డ స�ాలమందు �����
�ే����.

����� ప�ణ���త�మ�

�� �ా�బ�బ� ��త చ��త�మ� -  �ి.���ాయణ�ావ� Back   Home 



అహమదునగర� �ల�� ల�� ����వ��న�� �ా� ంతమ�ల� ��ల ప�ణ�తమమ�ల�. ఏలయన నచ�ట న��క�ల�
�గ�ల�ద��ం���, ��ాసమ� �ే�ి��. అట���ా��ల� మ�ఖు�ల� జ�� ��శ�ర మ��ా�. ����� అహమదునగర�
�ల�� ల�� ��ప� �ాం ��ల��ా క� �ెం��న��. ��ప� �ాం వద� ����వ�� ��ట� ������� �� వల�ను. న����ట� 3
��సుల� �� �న�� �మ�ాం వచు�ను. అచ�ట��� ����� క��ించును. కృ�ా�  �రమమ�గల �ాఘ�ాప�రం,
న���ింహ�ా��, జ�దుంబ� �దల��ాగల ప�ణ���త�మ�ల వల� ����� క�డ ��ప��ా ��ర��ాం�న��.
పండ��ప�రమ�నక� స�పమ�న నున� మంగళ��ధ యందు భక�� డగ� ��మ��, సజ�నగడ మందు సమర�
�ామ��సు, న���బ���ా��యందు �� నర�ింహ సరస���ా�� వ����� నట��  �� �ా���ధుడ� �����ల� వ�����
���� ప�త��న���ను.

�ా�బ�బ� ర�ప���ఖల�

�ా�బ�బ� వలన�� ����� �ా� మ�ఖ�మ� వ��ం�న��. �ా�బ�బ� ��ట�� వ����� ప����ంతమ�. �ార�
కష�తర���న సం�ారమ�ను ��ట� జ�ం���. �ాం��� �ా�� భ�షణమ�. �ార� జ�� నమ�ర�� ల�, ��ౖష�వభక�� ల
��ల�� వంట��ార�; న�ంచు వసు� వ�లంద�మ�నమ� ల���ార�. ఎల� ప��డ� ఆత��ా�����రమం�ే
మ����మ�ం�ె���ార�; భ�ల�కమందు�ా�, స�ర� ల�కమందు�ా� గల వసు� వ�లయంద�మ�నమ� ల���ార�.
�ా�� యంతరంగమ� అద�మ�వల� స�చ����న��. �ా�� �ాక��లనుం�� యమృతమ� స��ంచుచుం�ెను.
��ప��ార�, �ద�ార�, �ా���� సమ�న��. మ���వమ�నమ�లను ల����ం�న�ార��ార�; అంద���� �ార�
ప�భ�వ�. అంద���� కల�ి��ల�ి �ం�ె���ార�. ఆటల� �ాం�ె���ార�. �ాటలను �నుచుం�ె���ార�. �ా�
సమ����ి��నుం�� మరల��ార� �ార�. ఎల� ప��డ� అల��  ��మమ� నుచ���ంచుచుం�ె���ార�. ప�పంచమం��
��ల���నునప��డ� �ార� �గ�ద�యందుం�ె�� �ార�. ల�కమ� ����ం�నప��డ� �ార� ��లక�వ��
నుం�ె���ార�. �ా�� యంతరంగమ� ల�త�న సమ�ద�మ�వల� ప��ాంతమ�, �ా�� య�శ�మమ�, �ా�� చర�ల�
ఇద�త�మ��ా �శ��ంచుటక� �ల��ా��. ఒక��ట�� క�ర��ండ�నప�ట���� ప�పంచమందు జర�గ�
సంగత�ల��య� �ా���� �ె�య�ను. �ా�� ద�ా�ర� ఘన���న��. �త�మ� వందల��ల�� కథల�
�ెప��నప�ట���� మ�నమ� త������ార� �ార�. ఎల� ప��డ� మ�ీదు��డక� ఆను��� �ల�చు�ార�. ల���
ఉదయమ�, మ���హ�మ�, �ాయంత�మ� ల�ం�� ��ట ��ౖప��ా� ��వ�� ��ౖప��ా� ప��ర� �ేయ�చుం�ె���ార�.
ఎల� ప��డూ ఆత����నమ�నం�ే మ���� �ం�ె���ార�. �ిద�ప�ర�ష���నప�ట���� �ాధక��వల� నట�ంచు�ార�.
అణక�వ, నమ�త క���, యహం�ారమ� ల�క యంద��� సంత�ింపజ�య���ర�. అట���ార� �ా�బ�బ�. �����
��ల �ా�� �ాదస�ర��ే ��ప� �ా� మ�ఖ�మ� �� ం��న��. అళం��� జ�� ��శ�రమ��ా� వృ��� �ే�ినట�� , ఏక��థు
��ౖఠనును వృ��� �ే�ినట��  �ా�బ�బ� ������ వృ��� �ే��ను. �����ల�� గ��� , �ాళ�� ప�ణ�మ� �ే�ి��న��.

ఏలయన బ�బ� ప�త��ాదమ�లను మ�దు� ��ట�� ��� �ా�� �ాదధూ� తల��ౖ� ���ి��నగ���న�. మ�వంట�



భక�� లక� �����, పండ��ప�రమ�, జగ���ధమ�, ���రక, �ా�, �ా��శ�రమ�, బద�� �����, ���ిక,

త�యంబ��శ�రమ�, ఉజ���, మ�హబల�శ�రమ�, ��కర�మ�ల వంట�ద�న��. ����� �ా�బ�బ� స�ర���
మ�క� ��ద�ా�ాయణమ� తంత�మ�ను. అ�� మ�క� సం�ారబంధమ�ల సన���ల�ే�ి య�త��ా�����రమ�ను
సులభ�ాథ�మ� �ే��ను. ���ా� దర�న�� మ�క� �గ�ాధనమ��ా నుం�ెను. �ా���� సం��షణ మ�
�ాపమ�లను ��ల��ంచుచుం�ెను. ����ణ�ప�య�గల �ా�నఫలమ� �ా�� �ాద��వవలన�� కల�గ�చుం�ె����. �ా��
�ా�ోదకమ� మ� ����కలను న�ంప�ేయ�చుం�ె����. �ా�� య�జ� మ�క� ��ద�ాక���ా నుం�ె����. �ా�� ఊ��
ప��ాదమ� మమ�� �ావనమ� �ేయ�చుం�ెను. �ార� మ��ా�ట� ��కృష�� డ�గ, �� �ామ�డ�గ నుం��
ఉపశమనమ� కల�గజ�చుచుం����. �ార� మ�క� పరబ�హ�స�ర�ప��. �ార� ద�ం����త�ల�;
����హమ��ా� ఉల�� సమ��ా� ��ర�గర�. �ార� ఎల� ప��డ� స����నందస�ర�ప�ల��ా నుం�ె���ార�.
����� �ా�� ��ంద����నను �ా�� �లల� పంజ�బ�, కలక��� , ఉత�ర ��ందూ�ా� నమ�, గ�జ�ాత�, దక�ను, కన�డ
�ేశమ�లల� చూప�చుం����. ఇట��  �ా�� ����� దూర�ేశమ�లక� �ా��ించ�ా భక�� ల�� �ేశమ�లనుం�� ����� �ే��
�ా��� ద���ం� �ా�� య���ా�దమ�ను �� ందుచుం����. �ా�� దర�నమ�త�మ�న�� భక�� ల మనమ�ల� ��ంట��
�ాం� వ��ంచుచుం�ె���. పండ��ప�రమందు �ఠ� రఘ�మ��� ద���ం�న�� భక�� లక� క�����
య�నందమ� �����ల� �ొరక�చుం�ె����. ఇ�� య�శ���� �ాదు. ఈ �షయమ�ను గ���� భక�� �ొకడ�
�ె�ి�న�� గమ�ంప�డ�.

���బ��ా అ��ా� యమ�

95 సంవత�రమ�ల� వయసు�గల ���బ��ాయను వృద�భక�� �ొకడ� పండ��య�త� ప��సంవత�రమ�
�ేయ��ాడ�. 8 మ�సమ�ల� పండ��ప�రమందును, �గ�� ��ల�గ� మ�సమ�ల� ఆ�ాఢమ�
�దల��ా���కమ�వరక� గం�ాన�� �డ�� నను ఉం�ె���ార�. �ామ�ను �య�ట��క �ా��దను, ��డ��ా
��క �ష��� �సు��� �� వ��ాడ�. ప�� సంవత�రమ� పండ��య�త� �ే�ి��� ����� �ా�బ�బ� దర�నమ�న���
వ�ె����ాడ�. అతడ� బ�బ�ను �గ�ల ����ంచు�ాడ�. అతడ� బ�బ� ��ౖప� చూ� �ట���ను. "�ర�
పండ����ధు� యవ��ర��! అ��ధల��రక�, �దలల�రక�, ��ల�ిన �ార�ణ�మ����." ���బ��ా ���బ��ేవ��
మ�స� భసు� డ�. పండ��య�త� ���� �ార�ల� �ే��ను. �ర� �ా�బ�బ� పండ����ధు� యవ��రమ�
��ా� రణ పర���.

�ఠల�ేవ�డ� దర�న�చు�ట

�ా�బ�బ�క� భగవ���మస�రణయందును, సం��ర�నమందును ����� �ీ��. �ా��ప��డ� అల�� మ��� అ�
య�����ార�. అన�ా అల�� �� యజమ��. ఏడ� �ా��ంబగళ�� భగవ���మస�రణ �ే�ంచు చుం�ె���ార�.
����� ��మస�ా� హ మందుర�. ఒకప��డ� ��సగణ� మ��ా�ను ��మస�ా� హమ� �ేయ�మ���. స�ా� హమ�



మ���య���డ� �ఠ� దర�నమ� కల�గ�న� �ా�ా� న���న�� ��మ స�ా� హమ�ను స���దన� ��సగణ�
జ�ా��ె�ను. బ�బ� తన గ�ం�ె��ౖ �ే����ి "తప��స���ా దర�న�చు�ను �ా� భక�� డ� భ��� ���మల��
నుండవల�ను. ��క�ర���� �క� ��క�ర� పట�నమ�, �ఠ� �క� పండ��ప�రమ�, �� కృష�� �
���ర�ాపట�ణమ�, ఇక�డ�� యన�ా �����ల��� య�న��. ఎవర�ను ���రకక� �� వల�ిన అవసరమ� ల�దు.
�ఠల�డ� ఇక�డ�� య����డ�. భక�� డ� భ������మల�� �����ంచునప�డ� �ఠల� ��క�డ�� యవత��ంచును."
అ��ను.

స�ా� హమ� మ����ిన �ిమ�ట �ఠల��� ���ం���ధమ��ా దర�న��ె�ను. �ా���ంతరమ� �ా�ా�ా��బ� �����
���నమ�ల� మ���� నప��డ� �ఠల�డ� �ా���� క��ిం�ెను. �ా�ా మ���హ� �ర���రక� బ�బ� �ద�క�
�� �ా �ేట�ెల�మ��ా �ా�ాను బ�బ� �ట�����ను. "�ఠల� �ాట�ల� వ������? �వ� �ా�� ����ా? �ాడ�
����� �ార�బ� త�. �ా�� దృఢమ��ా పట�� మ�. ఏమ�త�మ� అజ�గ�త��ా నున�ను త�ి�ంచు���
�ా���� వ�ను." ఇ�� ఉదయమ� జ����ను. మ���హ�మ� ఎవ�ో పటమ�ల నమ���ాడ� 25, 30 ���బ� �� ట�
లను అమ�కమ�నక� �ె�ె�ను. ఆ పటమ� స���ా �ా�ా�ా��బ� ���నమ�ల� చూ�న దృశ�మ���
�� �య�ం�ెను. ���� �� బ�బ�మ�టల� జ�� పకమ�నక� �ెచు����, �ా�ా�ా��బ� ఆశ��ా�నందమ�లల�
మ����ను. ���బ� పటమ���కట� ��� ప�జ�మం��రమ�ల� నుంచు����ను.

భగవంత�ావ� ���ా�ాగర�� కధ.

�ఠలప�జయందు బ�బ���ంత �ీ���, భగవంత�ావ� ��ర�ాగర�� కథల� �శ��క��ంపబ��న��. భగవంత�ావ�
తం��� ���బ�భక�� డ�. పండ��ప�రమ�నక� య�త� �ేయ�చుం�ె���ాడ�. ఇంట�వద� క�డ ���బ�ప��మనుం�
���� ప��ంచు�ాడ�. అతడ� మరణ�ం�న �ిమ�ట �ా� ��డ�క� ప�జను, య�త�ను, �ా� ద�మ�ను మ���ను.
భగవంత�ావ� ����� వ��నప�డ�, బ�బ� �ా� తం��� � జ��ి��� �ెచు����; "�� తం��� �� �����త�డ� �ాన
���చ�టక� ఈడ����� వ����. �డ� ��ౖ��ద�మ� ఎన�డ� ��ట�ల�దు. �ావ�న నను�ను �ఠల�� క�డ
ఆక��� మ������డ�. అందు�ేత �� �క�డక� �ె����. �డ� �ేయ�న�� తప�� బ� ��ం� ��ాట��  ��ట��
����� ప�జ �ా� రం�ంచునట��  �ే��దను" అ���.

ప�య�గ ��త�మ�ల� ��సగణ� �ా�నమ�

గం�ాన��, యమ���న�� క�య���ట�నక� ప�య�గయ� ��ర�. ఇందుల� �ా�నమ�చ��ం�న ప���ా��� ��ప�
ప�ణ�మ� �ా� �ి�ంచున� ��ందువ�ల నమ�కమ�. అందు�ేత�� ��ల��ల�� భక�� ల� అప��డప��డచ�ట��� �� �
�ా�నమ�డ�దుర�. ��సగణ� అచ�ట����� � �ా�నమ��ేయవల�న� మనసు�న దల�ెను. బ�బ�వద� ����
యనుమ�ంచు మ��ను. అందుక� బ�బ� �ట��  జ�ా��ె�ను. "అంతదూరమ� �� వల�ిన అవసర�� ల�దు.



మన ప�య�గ �చ�ట�� కలదు. �� మ�టల� �శ��ింప�మ�." ఇట� నునంతల� ��శ�ర�మ�ల��ట�కంట�
��శ�ర�కర���న �ంత జ����న��. ��సగణ� మ��ా� బ�బ� �ాదమ�ల��ౖ �రసు� నుం�న ��ంట�� బ�బ�
��ండ��ాదమ�ల బ� టన��ళ�నుం�� గం�ా యమ��� జలమ�ల� �ాల�వల��ా �ా��ను. ఈ చమ���రమ�ను
��సగణ� చూ� ఆశ�ర��మగ���ౖె, భ��� ���మల�� ���మర� కంట త�� ��ట�� ����ను. అంత��క ���రణ��
బ�బ�ను �ా�� �లలను �ాట ర�పమ��ా వ���ం� �� గ�ెను.

బ�బ� అ��సంభవ�డ�; ����� �ట��దట ప����ంచుట

�ా�బ�బ� త�� తండ�� లను గ�����ా�, జన�మ� గ�����ా� జన��ా� నమ�ను గ�����ా� ఎవ���� ఏ�య�
�ె�యదు. ��క���ార�ల� కను��నుటక� ప�య��ం���. ��క�� �ార�� �షయమ� బ�బ�ను ప���ం��� �ా�
��ట�� సమ���నమ� �ా� సమ���రమ� �ా� �� ంద క�ం����. ��మ�ేవ�, క�ర�, �ామ�న�మ�నవ�లవల�
జ��ం��ండల�దు. మ�త�ప� �ప�లల� �న��ాపలవల� ������. ��మ�ేవ� �మర�� న��ల� ��ణ����
క��ిం�ెను. క�ర� ����ర��న��ల� తమ�ల�క� క��ిం�ెను. అట�� �ే �ా� జన� వృ��� ంతమ�. భక�� ల��రక�
16 ఏండ�  బ�ల�డ��ా ����� ల�� ��ప�ెట��  ���ంద నవత��ం�ెను. బ�బ� అప�ట��� బ�హ�జ�� ��ా �ా��ం�ెను.
స��ా�వస�నంద�నను ప�పంచవసు� వ�లను �ాం��ం�ె�� �ార��ాదు. మ�యను త���ను. మ���� బ�బ�
�ాదమ�లను ���ంచుచుం�ెను. ������� ��ర� త��  ����� మ�స���. ఆ�� బ�బ� �ట��  వ���ం�న��. "ఈ
చక�� చుర����న, అంద���న క�ర��ాడ� ��ప�ెట��  ���ంద ఆసనమ�ల�నుం�ెను. �����, చ�� ల����ంపక
యంతట� �న� క�ర��ాడ� క��న తపమ�చ��ంచుట సమ���ల� మ�నుగ�ట చూ� ఆ �ా� �ణ�ల� ఆశ�ర�ప����.
పగల� ఎవ���� క������ాడ� �ాడ�. �ా��యం�ెవ���� భయపడ��ాడ� �ాడ�. చూ�న�ా�ాశ�ర��మగ��ల�ౖ
�� �న� క�ర��ా�ెక�డనుం�� వ����డ� యడ�గ�ా����. అత� ర�ప�, మ�ఖల�ణమ�ల� ��ల�
అందమ�గ నుం�ెను. ఒక��ా�� చూ�న�ా��ల� ర� మ�గ�� లగ�చుం����. ఆయన ఎవ��ంట��� �� క�ం�ెను,
ఎల� ప��డ� ��ప�ెట��  ���ంద�� క����ను�ాడ�. ��ౖ�� �న� బ�ల��వల� �ా��ం�నప�ట���� �ేతలనుబట�� చూడ�ా
�జమ��ా మ�ను��వ��ే. ��ా���హమ� ర�ప�����న య�త� గ���� ��వ���� ��� �ె�యక�ం�ెను."
ఒక��డ� ఖం��బ� �ేవ��ొక� �����ంచ�ా �బ�ల��ెవడ� �ండ�న� ప���ం���. �ా� త��  దండ�� ల�వర�
య������. ఎచ�ట� నుం�� వ����డ� య������. ఖం�ోబ� �ేవ��ొక స�లమ�ను చూ�ి గడ��ారను ���ి��� వ��
యచ�ట త�వ��మ��ను. అట��  త�వ��ా �ట�కల�, �ా� ��గ�వ ��డల�� �ా� �కట� �ా��ం�ెను. ఆ
బండను ��ల��ంచ�ా ���ంద ��క సందు �ా��ం�ెను. అచ�ట ��ల�గ� ��పమ�ల� ��ల�గ�చుం�ెను. ఆ సందు
����ా �� �ా ��క భ�గృహమ� �ా��ం�ెను. అందుల� ��మ�ఖ ��ా�ణమ�ల�, కర�బల� ల�, జపమ�లల�
�ా��ం�ెను. ఈ బ�ల�డచ�ట 12 సంవత�రమ�ల� తపసు� నభ��ిం�ెన� ఖం�ోబ� �ె�ి�న�ిమ�ట క�ర��ా�
� �షయమ� ప���ంచ�ా �ారలను మర�ించుచు అ�� తన గ�ర��ా� నమ�య� �ా�� సమ��� యచ�ట గలదు
�ావ�న ���� �ా�ాడవల�న�య� �ె���ను. ��ంట�� ��� ��ప�ట�వల� మ��ి���ి��. అశ�త� , ఉదుంబర,



వృ�మ�లవల� � ��ప�ెట�� ను ప�త�మ��ా చూచు��నుచు బ�బ� ����ంచు�ాడ�. �����ల�� భక�� ల�,
మహ���ప�య� ���� బ�బ� �క� గ�ర�వ��ా�� సమ����ా� నమ� ���ం� �ా�ా� ంగనమ�ా�రమ�ల�
�ే��దర�.

మ�డ� బసల�

��ప�ెట��  ను, ��� చుట�� నున� స�లమ�ను హ�����యక �ా�� అను�ాడ� ��� �ా���ాడ యను ��ద� వస��
గట��ం�ెను. అప�ట��  ������� �� �న భక�మండ����� �క�ట��� ��ాసస�లమ�. ��ప�ెట��  చుట��  అర�గ�
ఎత�� �ా కట����. ��ట��  కట����. ��ట�  ��గ�వన ��క గ�డ� వంట��� గలదు. భక�� ల� మండపమ���ౖ
నుత�రమ�ఖమ��ా క������దర�. ఎవ��చ�ట గ�ర��ారమ�, �క��ారమ� ధూపమ� ��య�దు�� �ార� బ�బ�
కృపవల�  సం��షమ��� నుం�ెదర�. ఈ �ాడ ��ల ప��ాతన���న��. �ావ�న మ�ామత�� నక� �ిద�మ��ా
నుం�ెను. త��న మ�ర��ల� మ�మత�� ల� సం�ా� నమ��ార� �ే�ి��.

���� సంవత�రమ�ల �ిమ�ట ఇం��కట� ����� �ా��యను ��ర��� కట����. ���య�ా�� �ా�ా�ా��బ� �����
ఇంగ� ండ�క� బ� ��ను. అచ�ట ���ల� ప�మ�దమ�న �ాల�క�ంట�ప�ెను. అ�� ఎంత ప�య��ం�నను బ�గ�
�ాల�దు. తన �����త�డగ� �����ా��బ� ��ం�ోర�ర� ����� �ా�బ�బ�ను ద���ంచుమ� సల� ఇ�ె�ను.
1909 వ సంవత�రమ�న �ా�ా బ�బ� వద�క� బ� � �ాల� క�ంట�తనమ� కన� తన మనసు�ల��
క�ంట�తనమ�ను ��ి��య�మ� బ�బ�ను �ా� ���ం�ెను. బ�బ� దర�నమ�త�మ�న అ���నందభ��త��ౖె �����ల�
�వ�ించుటక� �శ��ంచు����ను. తన ��రక�ను, ఇతర భక�� లక�ను ప��� వచు�నట��  ఒక �ాడను
����ం�ెను. 10-12-1910వ ����ఖున ఈ �ా�� కట�� టక� ప����� ���ి��. ఆ���ే ��ండ� మ�ఖ����న
సంఘటనల� జ����ను. (1) �����ా��బ� ఖ�ప���క� తన ఇంట��� బ� వ�టక� బ�బ� సమ�� �ొ����ను. (2)

��వ��ల� �ా�� �ర� �ా� రంభమ���ను. ����� �ా�� ప�����ా�ా�� 1911వ సంవత�రమ�ల� �� �ామ నవ�
సమయమందు �ా��� � క�మ��ా గృహప���శమ� జ���ి��.

తర��ాత ��ట�శ�ర�డ�ను ��గప�ర� ��ా�ియ�నగ� బ�ట�� మ���క ��ద� �ా� ��డను ����ం�ెను. ��ల
ద�వ�మ� �����రక� ����ం�ెను. ద�వ�మంతయ� ������ సవ�మ��ా ����గప�ెను. ఏలయన బ�బ� �ా��
���కశ��రమందుల� సమ��� �ేయబ��న��. ����� సమ���మం��రమందుర�. ఈ స�లమ�ల� �ట��దట
ప�ల��టయ�ం�ెను. ఆ ��టల� బ�బ��� ��టమ���ా �క�లక� �ళ�� �� య�ట �దలగ�న�
�ే�����ార�.

ఇట��  మ�డ� �ా��ల� (వస� గృహమ�ల�) కట�బ�ెను. అంతక�మ�ం��చ�ట ��క� వస�గృహమ� క�డ
ల�క�ం�ెను. అ��ట�కంట� �ా���ాడ ��ల� ఉపక��ంచుచుం�ెను.
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